CARNAVAL 2020
Entregat’hi!

Full d’inscripció de comparses*
Recordeu que per participar al CONCURS de comparses, cal inscriure la comparsa. Amb
aquesta inscripció accepteu les bases i les observacions adjuntes.
TOTS ELS PREMIS es donaran al final de la gran rua, a l’escenari del Foment .
Més informació a comiteantifac@gmail.com
LEMA DE LA COMPARSA:_________________________________________________
ENTITAT O COL·LECTIU D’ON SOU (SI ES EL CAS):______________________________
NOMBRE DE COMPARSERS: ______________________________________________
NOM I COGNOMS DEL/LA RESPONSABLE (O QUI INSCRIU):
_______________________________________________________________________
ADREÇA:_______________________________________________________________
POBLACIÓ :___________________________________CODI POSTAL:______________
CORREU ELECTRÒNIC:____________________________________________________
TELÈFON DE CONTACTE (IMPORTANT!!!):____________________________________
PORTEU CARROSSA*?______

I MÚSICA PRÒPIA?___________

*la carrossa ha de complir amb la legislació vigent (assegurança, ITV, etc.)

Si em donen 4 kiwis i 3 pomes, em prenen 2 magranes, però em tornen 1 gerd...
quantes síndries em queden?______________________________________________
Què demanarieu a Sa Majestat Carnestoltes XL si us concedís un sol
desig?_________________________________________________________________
*

D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa als
participants que les seves dades seran incloses a un fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Molins de Rei, amb la
finalitat de realitzar la gestió d’aquests acte sociocultural del Carnaval, com també per la tramesa d’informació
d’altres actes i activitats socioculturals que organitzi o doni suport l’Ajuntament de Molins de Rei i pugui ser del seu
interès. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els
termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant una instància presentada en el Registre de l’Ajuntament de Molins
de Rei. Així mateix, la formulació d’aquesta inscripció, implica la conformitat de la comparsa amb el protocol a
seguir en cas de pluja establert en aquets mateix full.

CARNAVAL 2020
els HORARIS

RETRATADA i recollida del número. PLAÇA DEL MERCAT I CRUILLA PASSEIG DEL
TERRAPLÉ/CARRER MOLÍ de 17:30h a 18:45h.
ARRIBADA SA MAJESTAT CARNESTOLTES XL. Davant del Foment. 19:00h.
LA GRAN RUA. Des del Foment. 19:05h
ELS PREMITS: Davant del Foment un cop finalitzada la rua.
EN CAS D’INCLEMÈNCIES METEOROLÒGIQUES DURANT LA RUA
Si hi ha pluja lleu, o aiguat abans de l’entrada del Rei (19h), es prendrà un temps
d’espera prudencial i, si no millora, s’anul·larà la rua com a mesura de seguretat.
Si s’anul·la la rua a causa de la pluja, les comparses inscrites quedaran convocades
automàticament per l’endemà a les 17h a la Plaça Catalunya per fer una rua de format
reduït, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin i no afecti al
desenvolupament del “Ball del Camell” i el posterior “Emapitaculs”. En qualsevol cosa,
el concurs quedarà anul·lat.

CARNAVAL 2020

les BASES del concurs
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LES COMPARSES. Hi poden participar totes aquelles comparses inscrites a la rua amb un mínim
de 5 components, excepte la comparsa reial.
LES INSCRIPCIONS. Es faran a l’Estanc Margarit (Passeig Pi Margall 4-6) i via electrònica a
comiteantifac@gmail.com, i seran totalment gratuïtes.
TERMINIS. La inscripció s’obrirà el 5 de febrer fins al diumenge 16 de febrer a les 23:59 h. Tota
aquella comparsa NO inscrita no podrà participar ni a la Gran Rua ni al concurs de Comparses.
L’ORDRE DE SORTIDA de la RUA serà segons determini l’Organització en base a uns criteris de
volum, carrossa,.... i es notificarà el dissabte dia 22 de Febrer en el moment que passin per LA
RETRATADA establerta a Plaça del Mercat i cruïlla Passeig del Terraplè/Carrer Molí en horari de
17:30 a 18:45h.
En aquest moment, un responsable de cada comparsa recollirà el seu número.
“ELS PREMITS”. Hi hauran 3 premis econòmics i es valorarà i puntuarà per igual “DISFRESSA
MÉS ELABORADA” I “COREOGRAFIA i POSADA EN ESCENA DURANT LA RUA”. l’originalitat, el
sentit de d’humor i l’espectacle al llarg del recorregut en seran la base.
L’entrega dels premis es farà al acabar la GRAN RUA davant del Foment.
• Primer premi: 400 €
• Segon premi: 200 €
• Tercer premi: 150 €
EL JURAT. Estarà format per 5 persones anònimes que estaran escampats pel recorregut de LA
GRAN RUA. L’escenificació de la lectura dels Premis anirà a càrrec de Sa Majestat Carnestoltes
XL.
EL TAMANY IMPORTA! Les carrosses que participin en la rua no podran tenir mai una alçada
de més de 4,5 metres.
ANIMALS. No es pot utilitzar cap tipus d’animal com a complement de la disfressa o
acompanyant durant la rua.
EL COMITÈ. Qualsevol imprevist o incidència no reflectida en aquestes bases serà resolta pel
COMITÈ DE L’ANTIFAÇ.

a tenir en compte...
!
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!
!
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!
!

L’ÚLTIMA REUNIÓ. Dilluns 17 de febrre a les 19.30h a la Federació Obrera farem l’última reunió
per explicar les darreres anotacions a tenir en compte i per quin carrer haurà d’accedir cada
comparsa.
LA RUA. La Gran rua començarà i acabarà al Foment (Terraplè / Rubió i Ors).
LA RETRATADA. Per rebre les indicacions i saber per on haureu d’accedir a l’iniciï de la Gran
Rua, ús demanen puntualitat i agilitat a l’arribar a la Retratada.
ALCOHOL. Tal i com preveuen l’ordenança municipal de convivència vilatana no es permet el
consum d’alcohol a la via pública.
VEHICLES. Els vehicles utilitzats com a carrosses (o per estirar-les), han de complir amb la
legislació vigent.
RITME. Volem que la gran rua sigui fluïda, àgil i sense aturades. No pareu ni us separeu de la
comparsa que dugueu al davant.
INCOMPLIMENTS. En cas d’incomplir aquestes recomanacions dels membres de l’organització,
així com les bases i recomanacions d’aquests concurs, pot suposar la desqualificació dels premis
així com la participació de futurs Carnavals.

